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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji 
Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

W odniesieniu do wdrażania umowy o wystąpieniu

1. przypomina swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wdrożenia i 
monitorowania przepisów dotyczących praw obywateli zawartych w umowie o 
wystąpieniu1 i powtarza, że pełne wdrożenie umowy o wystąpieniu stanowi nadrzędny 
priorytet;

2. przypomina, że zgodność z traktatami stanowi podstawową zasadę każdego porządku 
prawnego, a w szczególności międzynarodowego porządku prawnego; podkreśla, że 
stabilność i zaufanie w stosunkach między Unią Europejską a Zjednoczonym 
Królestwem zależą od przestrzegania przez obie strony zasady, zgodnie z którą umowa 
o wystąpieniu jest dla nich wiążąca i musi zostać wdrożona w dobrej wierze;

3. wzywa strony do zapewnienia rygorystycznego wdrożenia Protokołu w sprawie 
Irlandii/Irlandii Północnej; ostrzega, że Wspólny Komitet UE – Wielka Brytania 
ustanowiony na mocy art. 164 umowy o wystąpieniu nie może być wykorzystywany 
jako forum do renegocjacji warunków tego protokołu lub jakiejkolwiek innej części 
umowy o wystąpieniu;

4. przyjmuje do wiadomości pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu UE – Wielka 
Brytania, które odbyło się w dniu 30 marca 2020 r. i na którym skupiono się na stanie 
wdrożenia umowy o wystąpieniu, a w szczególności Protokołu w sprawie 
Irlandii/Irlandii Północnej oraz części dotyczącej praw obywateli; podkreśla, że po tym 
posiedzeniu Komisja Europejska stwierdziła, że istnieje „pilna potrzeba przedstawienia 
szczegółowego harmonogramu i podjęcia niezbędnych środków, takich jak 
przygotowanie do wprowadzenia procedur celnych w odniesieniu do towarów 
wwożonych do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii, a także zapewnienie, że 
wszystkie niezbędne kontrole sanitarne i fitosanitarne oraz inne kontrole regulacyjne 
będą mogły być przeprowadzane w odniesieniu do towarów wwożonych do Irlandii 
Północnej spoza UE”;

5. oczekuje, że Parlament będzie w pełni i niezwłocznie informowany o wszystkich 
dyskusjach przeprowadzonych przez Wspólny Komitet i podjętych przez niego 
decyzjach; przypomina w związku z tym o obowiązkach wynikających z decyzji Rady 
(UE) 2020/135 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej2, a w szczególności z jej art. 2 ust. 3, który 
stanowi, że Parlament musi być w stanie w pełni wykonywać swoje prerogatywy 
instytucjonalne na wszystkich etapach procesu prowadzonego przez Wspólny Komitet;

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0006.
2 Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 1.
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6. przypomina w tym kontekście, że przewodniczący Komisji Europejskiej zobowiązał się 
przed Parlamentem Europejskim obradującym na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 
kwietnia 2019 r., że Komisja będzie ściśle angażować Parlament i w jak największym 
stopniu uwzględniać jego opinie w pracach Wspólnego Komitetu oraz że żadne decyzje 
nie zostaną podjęte bez pełnego uwzględnienia stanowiska Parlamentu;

7. przypomina, że Wspólny Komitet UE – Wielka Brytania ma podjąć ważne decyzje w 
sprawie wykonania Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej przed zakończeniem 
okresu przejściowego, a w szczególności na mocy art. 5 protokołu; wyraża nadzieję, że 
priorytetowo potraktowane zostanie rozpoczęcie pracy sześciu specjalnych komitetów 
przewidzianych w umowie o wystąpieniu w kluczowych obszarach wdrażania umowy o 
wystąpieniu, a w szczególności specjalnego komitetu ds. Protokołu w sprawie 
Irlandii/Irlandii Północnej;

8. wyraża zaniepokojenie w związku z procesem stosowania unijnego systemu 
przyznawania statusu osoby osiedlonej; zauważa w związku z tym, że zgodnie z 
najnowszymi statystykami dotyczącymi unijnego systemu przyznawania statusu osoby 
osiedlonej za luty 2020 r., opublikowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Zjednoczonego Królestwa w dniu 19 marca 2020 r., łączna liczba wniosków 
otrzymanych do dnia 29 lutego 2020 r. przekroczyła 3,3 mln (3 343 700) i że z 
całkowitej liczby 58 % wnioskodawców otrzymało status osoby osiedlonej, a 41 % – 
wstępny status osoby osiedlonej;

9. uważa, że liczba przypadków przyznania wstępnego statusu osoby osiedlonej jest 
proporcjonalnie wysoka w porównaniu z liczbą przypadków przyznania statusu osoby 
osiedlonej; wzywa brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, aby wykazało 
elastyczność w uznawaniu dowodów przedstawionych przez wnioskodawców, 
świadczących o tym, że przebywali oni na terenie Zjednoczonego Królestwa przez 
wymagany okres pięciu lat; jest również zaniepokojony tym, że wnioskodawcom nie 
wydano żadnego fizycznego dowodu poświadczającego przyznany im status;

10. ponownie podkreśla, że Parlament zachowa czujność, jeśli chodzi o wdrażanie 
wszystkich postanowień umowy o wystąpieniu;

W odniesieniu do negocjacji nowego partnerstwa między UE a Zjednoczonym 
Królestwem – postanowienia instytucjonalne i zarządzanie

11. z zadowoleniem przyjmuje projekt umowy w sprawie nowego partnerstwa ze 
Zjednoczonym Królestwem, opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 18 marca 
2020 r. („projekt umowy”), w którym proponuje się kompleksowe porozumienie w 
sprawie pogłębionego i ścisłego partnerstwa, nadrzędnych ram instytucjonalnych i 
solidnych, opartych na zasadach i możliwych do wyegzekwowania przepisów 
dotyczących rozstrzygania sporów, w tym bieżącego zarządzania umową i nadzoru nad 
nią, a także ustaleń dotyczących rozstrzygania sporów, egzekwowania i zgodności; 
uważa, że podejście proponowane przez Komisję Europejską w projekcie umowy 
pozwala uniknąć mnożenia się umów dwustronnych, co w nieunikniony sposób 
doprowadziłoby do niedociągnięć z powodu nieodłącznej złożoności i niekompletności 
takiego systemu;

12. podkreśla, że każda umowa w sprawie nowych stosunków między UE a Zjednoczonym 
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Królestwem musi być spójna i uwzględniać z jednej strony bliskość geograficzną obu 
stron, a z drugiej strony wysoki stopień wzajemnych powiązań ich gospodarek; odrzuca 
w związku z tym wszelkie „wybiórcze traktowanie” różnych elementów zawartych w 
różnych ramach prawnych i handlowych mających zastosowanie w stosunkach między 
UE a różnymi innymi państwami trzecimi;

13. odrzuca fakt, że nie udało się osiągnąć kompleksowego porozumienia i odwołano się do 
szeregu porozumień sektorowych ze względu na brak czasu na zakończenie negocjacji; 
powtarza, że nadal istnieje możliwość przedłużenia okresu przejściowego zgodnie z art. 
132 umowy o wystąpieniu; obawia się, że pandemia COVID-19 będzie mogła mieć 
negatywny wpływ na przewidziany harmonogram zawarcia umowy; ostrzega, że ścisłe 
przestrzeganie tego harmonogramu w trudnych warunkach zwiększa ryzyko twardego 
brexitu po zakończeniu okresu przejściowego;

14. odnotowuje dokument opublikowany przez rząd Zjednoczonego Królestwa w dniu 27 
lutego 2020 r. zatytułowany „Przyszłe stosunki z UE – podejście Zjednoczonego 
Królestwa do negocjacji”; z zadowoleniem przyjmuje propozycję rządu Zjednoczonego 
Królestwa dotyczącą „zasad zarządzania, które odpowiadają stosunkom między dwoma 
suwerennymi równoprawnymi partnerami”; odrzuca jednak podejście fragmentaryczne, 
sugerowane przez rząd Zjednoczonego Królestwa, oparte na wyłączeniu z 
przewidzianego w umowie mechanizmu rozstrzygania sporów sektorów takich jak 
dotacje, polityka konkurencji, handel i praca, handel i środowisko, a także 
opodatkowanie, a jednocześnie proponuje odrębne porozumienia z konkretnymi 
mechanizmami zarządzania w takich dziedzinach jak egzekwowanie prawa i 
współpraca sądowa w sprawach karnych, współpraca w dziedzinie jądrowej lub 
mechanizmy rozstrzygania sporów politycznych w obszarach związanych z wymianą 
danych do celów egzekwowania prawa oraz współpraca operacyjna między organami 
ścigania;

15. nalega, aby przewidzieć nadrzędne ramy z systemem zarządzania horyzontalnego w 
odniesieniu do przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem jako całością; 
przypomina, że Zjednoczone Królestwo, jako byłe państwo członkowskie, opracowało 
ważne struktury współpracy instytucjonalnej i dialogu z UE, które powinny ułatwić 
funkcjonowanie takich porozumień horyzontalnych;

16. ponadto zauważa, że zgodnie ze standardową praktyką UE w zakresie zawierania umów 
o wolnym handlu (FTA), w projekcie umowy przewidziano wyjątki i dostosowane do 
potrzeb mechanizmy rozstrzygania sporów w niektórych obszarach, w tym środki 
dyplomatyczne na rzecz interpretacji i stosowania części projektu umowy dotyczącej 
polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, co pozwala na zapewnienie 
wystarczającej elastyczności w ramach jednolitych i spójnych nadrzędnych ram; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszelkie umowy uzupełniające, które mogą zostać 
zawarte na późniejszym etapie, będą stanowić integralną część ogólnych dwustronnych 
stosunków regulowanych umową, w tym jej postanowieniami instytucjonalnymi 
przewidzianymi w części piątej projektu umowy;

17. uważa, że projekt umowy przewiduje solidny, spójny i elastyczny system zarządzania, 
przewidujący mechanizmy rozstrzygania sporów, które zapewniają skuteczne, szybkie i 
odstraszające środki zaradcze, oparte na praktykach podejmowanych w ramach WTO i 
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stosowanych w umowach o wolnym handlu, w pełni odpowiadających 
bezprecedensowemu charakterowi przewidzianego szeroko zakrojonego partnerstwa;

18. z zadowoleniem przyjmuje postanowienia projektu umowy mające na celu zachowanie 
autonomii porządku prawnego UE, w tym roli Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako organu najwyższego szczebla w dokonywaniu wykładni prawa UE;

19. z zadowoleniem przyjmuje propozycję utworzenia Rady Partnerstwa, wspomaganej 
przez 15 specjalnych komitetów odpowiedzialnych za główne dziedziny objęte umową, 
odpowiedzialnej za nadzorowanie i ułatwianie wdrażania i stosowania umowy oraz 
wszelkich umów uzupełniających, co pozwoli na zapewnienie wspólnego stałego 
nadzoru nad umową i wspólnego stałego zarządzania nią;

20. z zadowoleniem przyjmuje propozycję ustanowienia Zgromadzenia Parlamentarnego 
Partnerstwa posłów do Parlamentu Europejskiego i parlamentu Zjednoczonego 
Królestwa, które będzie miało prawo do otrzymywania informacji od Rady Partnerstwa 
i przekazywania jej zaleceń;

21. uważa, że formalne ustalenia, takie jak Zgromadzenie Parlamentarne Partnerstwa i 
udział społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu umowy za pośrednictwem 
proponowanych wewnętrznych grup doradczych i Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do legitymizacji i 
przejrzystości realizacji przyszłej umowy oraz do przyszłego rozwoju partnerstwa; 
uważa jednak, że Zgromadzenie Parlamentarne Partnerstwa powinno być uprawnione 
do otrzymywania obowiązkowych sprawozdań okresowych z wykonania umowy i 
umów uzupełniających;

22. uważa, że należy dokładniej sprecyzować funkcjonowanie Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego, w szczególności w odniesieniu do sposobu, w jaki będą odbywać się 
dialog i konsultacje między forum a Radą Partnerstwa;

23. domaga się, aby poza wszelkimi funkcjami pełnionymi w ramach Zgromadzenia 
Parlamentarnego Partnerstwa, Parlament odgrywał formalną rolę w uzgodnieniach 
dotyczących współpracy regulacyjnej przewidzianych w projekcie umowy, aby 
zapewnić, że będzie on w stanie sprawować należyty nadzór polityczny oraz że jego 
prawa i prerogatywy jako współustawodawcy będą gwarantowane; uważa, że prawa 
Parlamentu do otrzymywania informacji na temat ustaleń dotyczących przeglądu 
umowy i wszelkich umów uzupełniających oraz monitorowania ich wdrażania powinny 
być współmierne do bezprecedensowego charakteru planowanego partnerstwa.


